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związku z otrzymaną rekomendacją z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy,

w szkołach podstawowych tj. SP 2, SP 3 i SP 5 wdroŜony został projekt dotyczący
monitoringu wizyjnego . Zestawy do monitoringu zostały juŜ zainstalowane w w/w
szkołach . Wykonawcą była firma „GSK” S. Grykałowski & S. Koszewski z siedzibą
w Wąbrzeźnie, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę w ramach przeznaczonych
środków. W kaŜdej ze szkół zamontowano po 2 kamery oraz rejestrator . Informacje
zarejestrowane z kamer moŜna śledzić na bieŜąco lub w razie potrzeby odtworzyć
w ciągu 30 dni. Zainstalowano sprzęt marki „Samsung”.
Ogólny koszt projektu dla

szkół podstawowych wyniósł 25.200,- ( w tym środki

z MEN - 19.200,- + 6.000,- środki własne gminy.)
•

Dyrektor Gimnazjum nr 1 w ChełmŜy złoŜył do Urzędu Marszałkowskiego ofertę na
konkurs pn. „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych, narkomanii i uzaleŜnień – II edycja”. Po przeprowadzeniu otwartego
konkursu , Zarząd Województwa wybrał

do realizacji zaproponowane przez

Gimnazjum nr 1 zadanie pn: Szlaban – tworzymy świat wolny od nałogów. Zarząd
Województwa przyznał na wsparcie realizacji tego zadania kwotę 7.180 zł
W ramach przyznanych środków zadanie realizowano w dniach od 13.11- 27.11.2007 r.
w

Gimnazjum nr 1. W realizacji tego projektu biorą udział uczniowie, nauczyciele

Gimnazjum oraz zawodowi terapeuci.
Program obejmuje:
- szkolenie rady pedagogicznej,
- zajęcia warsztatowe z uczniami,
- przeprowadzenie godzin wychowawczych w klasach na temat walki z narkotykami,
papierosami i alkoholem,
- przygotowanie scenariusza przedstawienia teatralnego „Wybieram wolność, nie biorę”,
- spotkanie z rodzicami i przewodniczącą MKRPA oraz przedstawienie teatralne,
- druk ulotek na temat przeciwdziałania narkomanii,
- przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat zagroŜeń,
- przygotowanie i debata uczniowska „Mój sposób na zdrowe i udane Ŝycie”,
- rozpisanie załoŜeń konkursu profilaktycznego i rozesłanie ich do okolicznych szkół
gminy ChełmŜa,
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- rozpoczęcie prac i starań o uruchomienie linii telefonicznej dla telefonu zaufania
z punktem konsultacyjnym,
- działania medialne – telewizja kablowa, plakaty , ulotki.
• W dniu 16 listopada 2007 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w ChełmŜy odbyła się uroczysta
wieczornica z okazji

Święta Niepodległości Polski. Przygotowany przez dzieci,

nauczycieli i rodziców program

był nasycony wielkim

patriotyzmem. Program

uatrakcyjniono występem chóru „Cecylia” prezentującym pieśni patriotyczne.
W wieczornicy

uczestniczyli zaproszeni goście m.in. kombatanci z miasta i gminy

ChełmŜy, przedstawiciele samorządu miejskiego, gminnego oraz powiatu.
Licznie przybyli takŜe rodzice i byli pracownicy szkoły. Podczas uroczystości prezes
stowarzyszenia Budowy Kopca „Ziemia Polaków” p.Lucjan Bytniewski, odebrał z rąk
zastępcy dyrektora SP nr 2 p. Marzanny Matyasik ziemię z pól bitewnych spod Kocka na
Lubelszczyźnie. Rozegrała się tam bitwa z udziałem Samodzielnej Grupy Operacyjnej
„Polesie” pod dowództwem gen. Kleeberga.
ReŜyserem całego programu wieczornicy była p. Marzanna Matyasik.
•

W listopadzie 2007 roku MOPS rozdysponował 15.348 kg Ŝywności (mleka, sera, płatków
kukurydzianych, cukru, kaszy ) o łącznej wartości 27.245,38 złotych . Artykuły spoŜywcze
zostały przyznane w ramach programu „Dostarczanie Ŝywności dla najbiedniejszej
ludności UE” dla rodzin o najniŜszych dochodach, spełniające kryterium kwalifikujące je
do przyznania świadczeń z pomocy społecznej. Liczba rodzin, która skorzystała z tej
formy pomocy w listopadzie wyniosła 532.

•

MOPS nawiązał współpracę z marketem Lidl, dzięki której dostarczane są do Ośrodka
artykuły z kończącym się terminem waŜności do spoŜycia oraz pieczywo z dnia
poprzedniego. Z tej formy pomocy codziennie korzysta wielu podopiecznych Ośrodka.

•

Osobom niepełnosprawnym ( w szczególności tym, które mają trudności w samodzielnym
chodzeniu oraz osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich ) przypominamy, Ŝe
mogą korzystać z pomocy opiekunek Ośrodka oraz samochodu przystosowanego do
przewozu osób niepełnosprawnych. Zamawianie usług i udzielanie informacji – osobiście
lub pod nr tel. (0-56) 675-24-69.
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2007 r.

Rada

Miejska ChełmŜy podjęła uchwałę nr X/72/07

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ChełmŜy dla
terenu

połoŜonego pomiędzy ul. Bydgoską, zachodnią granicą administracyjną miasta

oraz granicami geodezyjnymi terenów przemysłowych. PowyŜszy plan miejscowy
obejmuje obszar, który został przeznaczony na cele produkcyjne i zabudowy usługowej,
usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren wód
powierzchniowych i zieleni urządzonej oraz tereny komunikacji z niezbędną infrastrukturą
techniczną.

Uchwalenie

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

przyspieszy procedurę uzyskania pozwolenia na budowę, gdyŜ w przypadku posiadania
przez gminę aktualnego planu, pozwolenie na budowę wydaje się na podstawie wypisu i
wyrysu. NaleŜy w tym miejscu dodać, iŜ tereny naszego miasta są w bardzo duŜym
stopniu pokryte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Na lata 2008 2009 zaplanowano opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu połoŜonego pomiędzy ul. Rybaki, Górną oraz zachodnią granicą administracyjną
miasta ChełmŜa. Jest to ostatni teren, który nie posiada miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Po uchwaleniu w/w planu, miasto ChełmŜa zostanie
pokryte / oprócz firmy Nordzucker S.A przy ul. Bydgoskiej/ terenami, na których będą
obowiązywały miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

• Rozpoczęto prace związane z remontem ulicy Toruńskiej na odcinku od skrzyŜowania
z ulicą Kościuszki do wjazdu na ulicę Reja. Remont polega na przełoŜeniu nawierzchni
jezdni z kostki kamiennej wraz z częściową modernizacją chodników. Modernizowany
jest odcinek ulicy Toruńskiej od skrzyŜowania z ulicą Kościuszki do pawilonu
handlowego Lidl. Na tym odcinku po parzystej stronie ulicy wykonywana jest zatoka
autobusowa, w celu poprawienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wykonawcą robót
jest firma „Strabag Polska” sp. z o.o., zaś inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich
z siedzibą w Bydgoszczy.
• W trzeciej dekadzie listopada zostały poddane równaniu drogi o nawierzchni ŜuŜlowej.
Wyrównano drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ulicy Kościuszki i 3-go Maja.
PowyŜsze roboty poprawiły stan techniczny utwardzonych prowizorycznie dróg.

- 4 • Burmistrz Miasta ChełmŜy ogłosił przetarg nieograniczony o wartości powyŜej 211.000
EURO na sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych,
administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali
uŜytkowych,

wykonywanie

napraw,

drobnych

remontów,

usuwanie

awarii

w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2008 – 2010. Warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłata wadium w wysokości 29.000,00 zł do dnia 10 grudnia 2007 r. do
godz. 1400 . Zainteresowane podmioty mogły składać oferty w sekretariacie tut. Urzędu na
adres: Urząd Miasta ChełmŜy, ul. Gen. J. Hallera 2, 87-140 ChełmŜa, nie później niŜ
do dnia 11 grudnia 2007 r. do godziny 1000.

Otwarcie złoŜonych ofert nastąpiło

w Urzędzie Miasta ChełmŜy, ul. Gen. J. Hallera 2, 87-140 ChełmŜa w Sali
Mieszczańskiej, pokój nr 8, pierwsze piętro w dniu 11 grudnia 2007 r. o godz. 1100.
Otwarcie ofert jest jawne i mogły wziąć w nim udział wszyscy zainteresowani. Ogłoszenie
Burmistrza Miasta ChełmŜy, Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu oraz
szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się do bezpłatnego pobrania na
stronie internetowej tut. Urzędu: www.bip.chelmza.pl .

• W dniu 23 listopada 2007 roku został rozstrzygnięty zorganizowany przez Burmistrza
Miasta przetarg nieograniczony na wydzierŜawienie gruntu komunalnego o powierzchni
1400 m2, połoŜonego przy ul. Polnej. Cena wywoławcza wynosiła 1050 zł ( + podatek
VAT w wysokości 22 %) za 1 miesiąc. W przetargu uczestniczyły dwie firmy. Przetarg
wygrała firma handlowa Astra z Kowalewa Pomorskiego. Czynsz dzierŜawny, uzyskany
w wyniku przetargu wyniósł 1600,00 zł (+ podatek VAT 22 %).

• W latach 2008-2011 na terenie Gminy Miasto ChełmŜa planuje się zrealizować inwestycję
pn. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜa”.
Aktualnie przygotowane zostały dokumenty przetargowe na wyłonienie firmy
konsultingowej, która wykona studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla
omawianego zadania. PowyŜsze opracowania są wymagane w procedurze ubiegania się
o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu
Spójności. Omawiany przetarg nieograniczony zostanie ogłoszony w chwili akceptacji
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, który jest Instytucją WdraŜającą dla
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym m.in. dla Osi Priorytetowej I
– Gospodarka wodno-ściekowa ( projekty poniŜej 25 mln euro ).

- 5 • W dniu 10 listopada br. odbyły się obchody Narodowego Święta Niepodległości. Udział
w uroczystościach wzięli: Burmistrz Miasta, przedstawiciele środowisk kombatanckich,
radni, dyrektorzy i uczniowie szkół z terenu miasta oraz zaproszeni goście.
Uroczystość rozpoczęła się mszą święta w Konkatedrze, po której nastąpił przemarsz
z orkiestrą dętą do miejsc pamięci, gdzie złoŜono wiązanki kwiatów i znicze.
• W dniu 10 listopada 2007 r.

w ChełmŜy z inicjatywy oddziału Ginekologiczno-

PołoŜniczego „Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.” w ChełmŜy odbyła się Interdyscyplinarna
Konferencja „Podmiotowość Pacjentki CięŜarnej i Rodzącej”. W konferencji udział wzięli
przedstawiciele nauk medycznych ( m. in. połoŜnictwo, promocja zdrowia, genetyka )
oraz przedstawiciele nauk humanistycznych ( m.in. językoznawstwo, bioetyka,
psychologia, teologia, prawo ). Moderatorami konferencji byli prof. W. Szymański
( ginekolog – połoŜnik ) i prof. W. Tyburski ( bioetyk ). Pomysł zorganizowania
konferencji w ChełmŜy był kontynuacją otrzymania przez Oddział Ginekologiczno
– PołoŜniczy III nagrody w plebiscycie „Rodzić po ludzku” , a takŜe stanowił próbę
wykreowania modelu postępowania z cięŜarną i rodzącą, uwzględniając ich rzeczywiste
potrzeby i oczekiwania. Honorowy patronat nad konferencją objął

Burmistrz Miasta

ChełmŜy Jerzy Czerwiński
• W dniu 17 listopada 2007 r. w hali widowiskowo – sportowej OSiT w ChełmŜy odbyły
się Otwarte Mistrzostwa ChełmŜy w Karate Dzieci i MłodzieŜy o Puchar Burmistrza
Miasta ChełmŜy.
ChełmŜa przywitała zawodników z Gdańska, Szczecina, Bydgoszczy, Torunia, Brodnicy,
Łabiszyna i Inowrocławia dobrą organizacją imprezy. XII Mistrzostwa ChełmŜy w Karate
Dzieci i MłodzieŜy w hali Ośrodka Sportu i Turystyki obfitowały w liczne konkurencje.
Nieźle wypadli zawodnicy z chełmŜyńskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego. Zajęli
druŜynowo trzecie miejsce. Wyprzedziły ich jedynie duŜe kluby: Bushido z Bydgoszczy
zdobywca 1 miejsca oraz Samuraj Szczecin.
W konkurencji wśród dzieci w wieku 11 - 12 lat najlepszymi była druŜyna z MKS
ChełmŜa w składzie: Joanna Mikołajczyk, Karolina Jaworska i Paulina Masłowska.
Dobrze wypadli równieŜ chłopcy w tym samym wieku: Paweł Ostrowski, Łukasz Zając
i Jarosław Kaczorek zajmując drugie miejsce. Natomiast na trzecim miejscu podium
uplasował się team Szymon Sobczak, Rafał Więcławski i Krystian Pietruszewski.

- 6 Nie zawiedli teŜ zawodnicy startujący w kumite. Wysokie miejsca zajęli: Paulina
Masłowska (2m.), Natalia Jaworska (2m),

Radosław Juchtowski (1m), Tomasz

Dąbrowski (1m), Adrian Walecki (2m), Filip Schodowski (1m.), Sebastian Masłowski
(2m.), Karolina Jaworska (3m.) i Joanna Mikołajczyk (3m.).

• Samorząd województwa kujawsko – pomorskiego stworzył mechanizm indywidualnego
wspierania dojrzałych twórców, popularyzatorów kultury oraz osób sprawujących pieczę
nad zabytkami. Wnioski o stypendia twórcze marszałka województwa w nowej formule
moŜna składać w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100
Toruń w następujących terminach:
od 15 maja do 15 czerwca – wnioski o przyznanie stypendium półrocznego w drugim
półroczu danego roku,
od 15 listopada do 15 grudnia – wnioski o przyznanie stypendium półrocznego
w pierwszym półroczu następnego roku oraz całorocznego na rok następny.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pan Andrzej Pabian pok. Nr 407 w/w
Departamentu, tel. 056 6218550 i 056 6218483. Treść uchwały sejmiku województwa
( http://www. kujawsko -pomorskie.pl/files/sejmik/uchwaly/2007/US-3-07-261.pdf ). .
• W dniu 22 listopada 2007 r. Burmistrz Miasta ChełmŜy Pan Jerzy Czerwiński podpisał
Porozumienie o Współpracy na rzecz Rozwoju Zasobów Ludzkich Powiatu Toruńskiego.
Porozumienie podpisało 38 sygnatariuszy z terenu powiatu toruńskiego
Celem głównym Partnerstwa jest rozwój społeczności lokalnych powiatu. Sygnatariusze
Porozumienia o współpracy zadeklarowali:
- wymianę doświadczeń i informacji o planowanych oraz wdraŜanych projektach na rzecz
rozwoju zasobów ludzkich,
- wymianę doświadczeń i informacji o stosowanych skutecznych metodach przeciwdziałania
bezrobociu i wspierania postaw przedsiębiorczych,
- współdziałanie na rzecz inicjatyw mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy,
- wspieranie inicjatyw poprzez uzgadnianie stanowisk, ustalanie priorytetów działania,
dostosowywanie planowanych przedsięwzięć do potrzeb mieszkańców.
ChełmŜa, dnia 30.11.2007 r.
Sekretarz Miasta

mgr Janusz Wilczyński

Projekt budŜetu miasta na 2008 r.
W dniu 15 listopada br. Zarządzeniem Burmistrza Miasta ChełmŜy Nr 129/FK/07 przyjęty został
projekt budŜetu Miasta ChełmŜy na 2008 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego.
Projekt ten przekazany został Przewodniczącemu Rady Miejskiej ChełmŜy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Bydgoszczy, Oddział w Toruniu.
Ustalone zostały prognozowane dochody w wysokości 30.805.340,00, zaś wydatki w wysokości 37.520.271,00,
co daje deficyt budŜetowy w wysokości 6.714.931,00. A zatem wskaźnik deficytu do dochodów wynosi
21,79%. W poniŜszej tabeli przedstawiono podstawowe wielkości i wskaźniki charakteryzujące sytuację
finansową Miasta na rok 2008.
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2.
III
IV
V
1.
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Wyszczególnienie
Dochody ogółem
dochody własne
subwencje
dotacje celowe
Wydatki ogółem
wydatki bieŜące
wydatki majątkowe
Wynik finansowy
deficyt „-„
Finansowanie
Przychody
przychody z zaciągniętych kredytów
i poŜyczek
nadwyŜka
inne przychody
Rozchody
spłata zaciągniętych przez Miasto
poŜyczek i kredytów
Stan zadłuŜenia Miasta na 31
grudnia
Kwota długu publicznego
Łączna kwota przypadających do
spłaty kredytów i poŜyczek, odsetek
oraz potencjalnych spłat kwot
udzielonych poręczeń w stosunku do
dochodów
Wskaźnik kwoty długu publicznego
do dochodów
(max.60%)
Wskaźnik łącznej kwoty
przypadających do spłaty kredytów
i poŜyczek, odsetek oraz
potencjalnych
spłat kwot udzielonych poręczeń
w stosunku do dochodów (max.15%)

Przewidywane
wykonanie
2007r.

Wskaźnik
struktury
%

Wskaźnik
struktury
%

Wskaźnik
dynam.
%

30.782.672
14.056.000
8.979.744
7.746.928
33.476.578
30.970.578
2.956.000
- 2.693.906
2.693.906
2.693.906
3.760.810

100
45,7
29,2
25,1
100
91,2
8,8
100

30.805.340
13.545.300
9.887.169
7.372.871
37.520.271
31.604.771
5.915.500
-6.714.931
6.714.931
8.058.732

100
43,97
32,09
23,93
100
84,24
15,76
100

0,07
-3,65
10,11
-4,83
12,07
2,04
100,11
149,26
149,26
114,28

3.210.810

85,4

7.110.457

88,23

121,45

550.000
1.066.904

14,6
100

632.000
316.275
1.343.801

7,84
3,93
100

14,90
10,97
25,95

1.066.904

100

1.343.801

100

25,95

7.758.406,29

-

11.418.364

-

47,17

7.758.406,29

-

11.418.364

-

47,17

1.366.904

-

1.643.802

-

20,25

25,20

-

37,06

-

47,06

4,44

-

5,33

-

20,04

BudŜet
2008r.

Jak z przedstawionych danych wynika, konieczność poniesienia wydatków przy moŜliwościach
dochodowych Miasta spowodowała zaplanowanie tak duŜego deficytu budŜetowego. Źródłem pokrycia tego
deficytu będą zaciągnięte kredyty i poŜyczki. Ich wysokość to kwota 7.110.457,00. Z tej kwoty 395.526,00 to
planowane kredyty i poŜyczki do zaciągnięcia na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŜyczek.

Przypadające do spłaty w roku 2008 raty kredytów i poŜyczek wyniosą 1.343.802,00, zaś koszty
obsługi długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i poŜyczek) szacuje się na kwotę 300.000,00. A zatem łączna
kwota przypadająca do spłaty (z tytułu rat kredytów, poŜyczek i odsetek wyniesie 1.643.802,00, co stanowi
5,33% ogółu dochodów zaplanowanych na ten rok (max. wskaźnik, którego nie wolno przekroczyć wynosi
15%).
Zakłada się na koniec roku 2008 dług publiczny w wysokości 11.418.364

co w stosunku do

planowanych dochodów wynosi 37,06% (max. wskaźnik, którego nie wolno przekroczyć wynosi 60%).
W projekcie budŜetu Miasta ChełmŜa na 2008 rok po stronie wydatków zaplanowano kwotę 37.520.271 zł.
Ta kwota uwzględnia wydatki jakie Miasto ChełmŜa poniesie na realizację inwestycji, których realizacja
uwarunkowana jest od pozyskania środków z funduszy unijnych. A są to:
1.

Budowa ul.Kościuszki dł.610,75m w ChełmŜy,

2.

Zagospodarowanie Bulwaru 1000-lecia w ChełmŜy od ul.Toruńskiej do ul.Łaziennej,

3.

Wykonanie infrastruktury rekreacyjno-turystycznej Bulwaru 1000-lecia,

4.

Zagospodarowanie terenów sportowych szkół podstawowych oraz Gimnazjum,

5.

Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜy (kanalizacja deszczowa),

6.

Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜy (kanalizacja sanitarna),

7.

Modernizacja i rozbudowa budynku Biblioteki Rynek 4.

Największą inwestycją realizowaną ze środków własnych miasta jest „Modernizacja Targowiska Miejskiego
zlokalizowanego przy ul. Św.Jana i ks.P.Skargi”.
W sumie na inwestycje w 2008 roku zaplanowano 5.915.500 zł (co stanowi 15,48% ogółu wydatków). Ta kwota
nie obejmuje dofinansowania z Unii Europejskiej.
Poza inwestycjami w budŜecie ChełmŜy w 2008 roku największe wydatki jak zwykle zaplanowano na oświatę –
11.276.800 zł (co stanowi 30,05% ogółu wydatków).
Ponadto największe wydatki z budŜetu ChełmŜy w 2008 roku to:
- pomoc społeczna – 9.462.300 zł ( co stanowi 25,21% ogółu wydatków),
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.727.000 zł (co stanowi 17,92%)
Szansą dla budŜetu Miasta jest moŜliwość realizacji potrzeb inwestycyjnych przy wsparciu środków z budŜetu
Unii Europejskiej. Wymaga to dyscypliny budŜetowej w celu akumulowania środków na wkład własny do
projektów zgłaszanych do współfinansowania.
Projekt budŜetu będzie obecnie analizowany przez chełmŜyńskich radnych, którzy zdecydują o przyszłości tego
projektu.

Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej w dniu 15 listopada b.r. radni podjęli uchwały dotyczące wysokości podatków
i opłat lokalnych w 2008 roku.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE OBOWIĄZUJĄCE W 2008 r.
„PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI”
W podatku od nieruchomości stawki uchwalono w wysokości:
1)

od budynków mieszkalnych lub ich części od 1m2 powierzchni uŜytkowej

2)

od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

0,59 zł,

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej od 1 m2 powierzchni uŜytkowej
3)

19,01 zł,

od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni
8,86 zł,

uŜytkowej
4)

od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni uŜytkowej

5)

3,84 zł,

2

od 1 m powierzchni uŜytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez
organizacje poŜytku publicznego

6)

6,37 zł,

od budowli - od ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 oraz ust.3-7
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r.
2% ich wartości,

Nr 121, poz.844 z późn. zm.)
7)

od gruntów:
a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni

b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –

0,71 zł,

od 1 ha powierzchni
c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

3,74 zł,

2

poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego – od 1 m
powierzchni

0,30 zł.

„PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH”
JeŜeli chodzi o podatek od środków transportowych to w przyszłym roku nie będzie on dotyczył właścicieli
pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej równej i mniejszej niŜ 3,5 tony.
Pozostałe stawki przedstawiają się następująco:
1) od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od:
a) powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
b) powyŜej 5,5 ton do 9 ton włącznie
c) powyŜej 9 ton
2) od samochodów cięŜarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowaŜne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 18 ton:
- o liczbie osi – dwie
- o liczbie osi – trzy
- o liczbie osi – cztery
b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton:
- o liczbie osi – dwie

566 zł
906 zł
1018 zł

1018 zł
850zł
1194 zł
1296 zł

c)

3)

4)

5)

6)

równej lub wyŜszej niŜ 18 ton, a mniejszej niŜ 25 ton:
- o liczbie osi – trzy
- o liczbie osi - cztery i więcej
d) równej lub wyŜszej niŜ 25 ton:
- o liczbie osi – trzy
- o liczbie osi - cztery i więcej
od samochodów cięŜarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 18 ton:
- o liczbie osi - dwie
- o liczbie osi – trzy
- o liczbie osi – cztery
b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton:
- o liczbie osi - dwie
c) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton, a mniejszej niŜ 25 ton:
- o liczbie osi – trzy
- o liczbie osi – cztery i więcej
d) równej lub wyŜszej niŜ 25 ton:
- o liczbie osi – trzy
- o liczbie osi cztery i więcej
od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniŜej 5,5 ton
b) od 5,5 tony i poniŜej 9 ton
c) od 9 ton i poniŜej 12 ton
od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub
przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne, o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton i mniejszej niŜ 18 ton:
- o liczbie osi – dwie
b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton i mniejszej niŜ 31 ton:
- o liczbie osi - dwie
c) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton i mniejszej niŜ 31 ton:
- o liczbie osi – trzy
d) równej lub wyŜszej niŜ 31 ton i mniejszej niŜ 36 ton:
- o liczbie osi – dwie
- o liczbie osi – trzy
e) równej lub wyŜszej niŜ 36 ton i równej lub mniejszej niŜ 40 ton:
- o liczbie osi – dwie
- o liczbie osi – trzy
f) wyŜszej niŜ 40 ton:
- o liczbie osi - dwie
- o liczbie osi – trzy
od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub
przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton i mniejszej niŜ 18 ton:
- o liczbie osi - dwie
b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton i mniejszej niŜ 31 ton:
- o liczbie osi - dwie
c) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton i mniejszej niŜ 31 ton:
- o liczbie osi – trzy
d) równej lub wyŜszej niŜ 31ton i mniejszej niŜ 36 ton:
- o liczbie osi – dwie
- o liczbie osi – trzy
e) równej lub wyŜszej niŜ 36 ton i równej lub mniejszej niŜ 40 ton:
- o liczbie osi – dwie
- o liczbie osi – trzy
f) wyŜszej niŜ 40 ton:
- o liczbie osi - dwie

1362 zł
1594 zł
1498 zł
1824 zł

1382 zł
970 zł
1824 zł
1700 zł
1738 zł
2030 zł
1752 zł
2583 zł

550 zł
986 zł
1148 zł

1020 zł
1418 zł
1480 zł
1580 zł
1898 zł
1600 zł
1936 zł
1658 zł
1988 zł

1198 zł
1940 zł
1996 zł
1996 zł
1996 zł
1996 zł
2018 zł
1996 zł
2583 zł

- o liczbie osi – trzy
7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego - od 7 ton i poniŜej 12 ton
458 zł
8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton i mniejszej niŜ 18 ton:
- o liczbie osi – jedna
- o liczbie osi – dwie
- o liczbie osi – trzy
b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton i mniejszej niŜ 25 ton:
- o liczbie osi – jedna
- o liczbie osi – dwie
- o liczbie osi – trzy
c) równej lub wyŜszej niŜ 25 ton i równej lub mniejszej niŜ 38 ton:
- o liczbie osi – jedna
- o liczbie osi – dwie
- o liczbie osi – trzy
d) wyŜszej niŜ 38 ton:
- o liczbie osi – jedna
- o liczbie osi - dwie
- o liczbie osi – trzy
9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton i mniejszej niŜ 18 ton:
- o liczbie osi – jedna
- o liczbie osi – dwie
- o liczbie osi – trzy
b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton i mniejszej niŜ 25 ton:
- o liczbie osi – jedna
- o liczbie osi – dwie
- o liczbie osi – trzy
c) równej lub wyŜszej niŜ 25 ton i równej lub mniejszej niŜ 38 ton:
- o liczbie osi – jedna
- o liczbie osi – dwie
- o liczbie osi – trzy
d) wyŜszej niŜ 38 ton:
- o liczbie osi – jedna
- o liczbie osi – dwie
- o liczbie osi – trzy
10) od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niŜ 30 miejsc
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc

518 zł
758 zł
868 zł
628 zł
936 zł
1050 zł
706 zł
1020 zł
1118 zł
768 zł
1268 zł
1308 zł

630 zł
880 zł
1018 zł
798 zł
1428 zł
1178 zł
878 zł
1579 zł
1372 zł
934 zł
1598 zł
1478 zł

890 zł
1850 zł

„PODATEK ROLNY”
W przypadku gruntów gospodarstw rolnych za 1 hektar podatnicy zapłacą więcej o 56,92. Natomiast
w przypadku pozostałych gruntów za 1 hektar podatnicy zapłacą więcej o 113,84. PodwyŜki są związane
ze średnią ceną skupu Ŝyta za okres pierwszych III kwartał 2007 r., która została ustalona przez Główny Urząd
Statystyczny na poziomie 58,29 za 1 decytonę (kwintal) w momencie gdy rośnie cena skupu Ŝyta rośnie
i podatek.

„OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW”
Pozostaje w tej samej wysokości co obowiązywał podatek od posiadania psów tj. w wysokości 40 zł.

Na ostatniej sesji została równieŜ podjęta uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia
pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Uchwała określa szczegółowe warunki udzielenia pomocy de minimis, do której ma zastosowanie
rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1198/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art.87 i 88
Traktatu do pomocy de minimis.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi
w Ŝycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Skarbnik Miasta
(-) Krystyna Lulka

Składam serdeczne podziękowania za udział w obchodach
Narodowego Święta Niepodległości.
Szczególnie dziękuję pocztom sztandarowym, dyrektorom chełmŜyńskich
szkół , uczniom i nauczycielom, słuŜbom mundurowym miasta, harcerzom,
zaproszonym gościom oraz całej społeczności ChełmŜy.

(-) Jerzy Czerwiński

Burmistrz ChełmŜy

